Conselho Curador
ATA DA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

1
2
3
4

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, foi realizada na sala de

5

reuniões da SECT, às 11 horas, a octagésima sexta reunião do Conselho Curador da

6

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças

7

dos seguintes Conselheiros: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor, que presidiu a

8

reunião;

9

administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha –

10

representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI); Drª Cristina Lúcia de

11

Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

12

(indicação do Governo do Estado); Dr. Luiz Edmundo Horta Barbosa Costa Leite –

13

representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (indicação do Governo do

14

Estado); Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner – representante da Secretaria de Estado de

15

Fazenda (indicação do Governo do Estado). Compareceram como convidados: Sr.

16

Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete da UENF; Prof. Marco Antonio

17

Martins – Diretor Geral de Administração da UENF; e Prof. Gustavo Castro Xavier –

18

Prefeito da UENF. Tratou-se da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 85ª reunião; 2 –

19

Informes; 3 – Serviços de Telefonia; 4 – Permissão de uso – BRADESCO (Proc. N° E-

20

26/053.001/11); 5 - Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof. Silvério agradeceu

21

a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof. Silvério colocou em

22

apreciação a Ata da 85ª reunião, sendo aprovada após as correções propostas. Passando

23

ao item 2, o Prof. Silvério fez os seguintes informes: i) realização de reunião ocorrida na

24

SEPLAG que tratou da forma como as Instituições poderão fazer as solicitações a

25

respeito de orçamento. O Conselheiro Dr. Paulo disse que o Secretário Estadual de

26

Planejamento e Gestão, Dr. Sergio Ruy, deu a entender na referida reunião que as

27

diversas unidades poderiam fazer suas solicitações de mudanças de rubricas

28

orçamentárias de forma direta, o que, na prática, não será bem assim, na realidade as

29

solicitações serão analisadas pela SEPLAG, podendo ou não ser aprovadas. Disse ainda

30

que esse sistema de gestão vem sendo desenvolvido há 3 anos e que ainda será testado

31

por pelo menos mais 2 anos; ii) conversações com a FAETEC Campos tem se

Sr.

Maurício Falcão Aguiar

–

representante

dos

servidores
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intensificado no sentido de fortalecer os laços da Universidade com aquela instituição; iii)

33

diversas Prefeituras Municipais têm feito solicitações à UENF para implantação de novos

34

campi, citando como exemplo a Prefeitura de Casimiro de Abreu, que deseja um polo

35

CEDERJ. Disse também que há diversos projetos para expansão de cursos na UENF,

36

notadamente na área de engenharia, a serem implantados no Campus de Macaé; iv) a

37

FAPERJ promoveu um reajuste de aproximadamente 13% (treze por cento) em média no

38

valor das bolsas concedidas por aquela instituição, o que deverá ocasionar uma

39

readequação orçamentária na UENF para que as bolsas concedidas pela UENF tenham

40

valor semelhante às concedidas pela FAPERJ. O Prof. Arnoldo sugeriu que esta

41

deliberação sobre a equiparação das bolsas fosse divulgada mais amplamente dentro da

42

própria UENF posto que informações contraditórias têm sido disseminadas entre os

43

alunos, gerando tensão. O Dr. Paulo indagou se os alunos integrantes do PIBIC que são

44

reprovados perdem o direito a referida bolsa. O Reitor respondeu que sim, e que o aluno

45

contemplado com essa bolsa tem que ter um rendimento mínimo nas matérias cursadas,

46

ficando de fora desse mecanismo apenas os alunos cotistas. O Prof. Arnoldo ponderou

47

que mesmo se houver necessidade de diminuir o número de bolsas concedidas, face ao

48

aumento do valor pago em prol da equiparação, isto poderia ser até salutar ao permitir

49

que apenas os mais capacitados fossem contemplados, recuperando assim a

50

competitividade e motivação pelo aprimoramento pessoal que se têm esvanecido com a

51

profusão de bolsas ora existente. O Dr. Paulo indagou ao Reitor se há estudos sobre o

52

desempenho dos alunos cotistas na UENF. O Reitor respondeu afirmativamente e citou

53

histórias de sucesso de alunos cotistas da UENF, informou sobre o desempenho

54

espetacular de um aluno cotista da UENF que foi aprovado em 4 (quatro) Universidades

55

Públicas para cursar doutorado. Também informou que o índice de ingresso na UENF

56

pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) tem aumentado muito, havendo atualmente

57

bem mais candidatos do que vagas na Universidade; v) recebemos duas notificações do

58

TCE (Tribunal de Contas do Estado), uma suspendendo a licitação para a conclusão das

59

obras do restaurante universitário da UENF, neste caso específico, o Reitor disse que já

60

se reuniu com os órgãos responsáveis para cumprir todas as determinações do Tribunal

61

visando a imediata continuação das obras. Em relação à outra notificação, disse tratar-se
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da aprovação do concurso público para ingresso como Professor Titular da UENF. O Dr.

63

Luiz Edmundo informou ao Conselho que muito em breve será publicado Edital da

64

FAPERJ para áreas das ciências exatas, como automação, robótica, etc, e que esse

65

edital contemplará a área da graduação. Os Conselheiros resolvem inverter a pauta e

66

passaram a apreciar o item 4 - Permissão de uso – BRADESCO (Proc. N° E-

67

26/053.001/11) – O Prof. Marco Antonio informou ao Conselho que o Tribunal de Contas

68

do Estado tem questionado sobre as permissões de uso das áreas da UENF, informou

69

também que a Prefeitura da UENF apresentou o consumo elétrico e o espaço a ser

70

ocupado pelo Posto do Banco Bradesco, tendo sido estimado o valor de R$ 6.000,00 (seis

71

mil reais) por mês por 88,04 m2, com base em parecer técnico, e que foi elaborado um

72

Termo de permissão de uso pelo Departamento Jurídico da UENF para ser apresentado

73

ao Banco Bradesco. A Dra. Cristina disse que o contrato firmado pelo Governo do Estado

74

do Rio com o Bradesco prevê que o banco administre toda a folha de pagamento do

75

estado, prevê também que o banco tenha exclusividade de uso dentro dos imóveis do

76

Estado para colocação de postos de atendimento bancário, visando o atendimento aos

77

servidores estaduais. Segundo o entendimento da Dra. Cristina não cabe cobrança de

78

aluguel por espaço ocupado pelo Banco dentro da UENF, por estar previsto em contrato

79

anterior assinado com o Estado tal permissão. O Dr. Paulo sugeriu que se faça uma

80

consulta a Casa Civil a fim de que não restem dúvidas quanto ao assunto em epígrafe. O

81

Prof. Antonio Constantino reiterou a necessidade de se obter uma resposta clara levada

82

a termo pela Casa Civil, a fim de que se evitem notificações e multas como as que têm

83

sido emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado. Item 3 – Serviços de Telefonia - O

84

Reitor falou dos diversos problemas de comunicação enfrentados pela UENF, tanto na

85

telefonia fixa como na celular, notadamente em ligações interurbanas. O Prof. Marco

86

Antonio lembrou a economia nas despesas de telefonia por ocasião do contrato de

87

adesão nº 06/2008, que à época não apresentou tantos problemas como os que vêm

88

acontecendo atualmente. Informou que após a adesão ao Contrato 27/2010, que inclusive

89

trocou a operadora de telefonia anterior OI para a TIM/Intelig, a conta aumentou

90

enormemente e o serviço prestado deixa muito a desejar, causando incontáveis

91

transtornos à Universidade. Lembrou, ainda, que como o contrato em vigor é de Adesão
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não há como contornar o problema. O Prof. Gustavo Xavier, Prefeito da UENF, disse

93

que a dificuldade da UENF em se comunicar com a FAPERJ, por exemplo, se deve,

94

segundo a DETEL, à configuração do PABX da Fundação, que não aceitaria ligações

95

oriundas do prefixo 22. Item 5 - Assuntos diversos - O Prof. Gustavo apresentou ao

96

Conselho resposta em relação ao projeto de acessibilidade. Disse que há atualmente na

97

UENF 4 (quatro) obras em andamento, somando 1.000 metros em construção. Disse ter

98

verificado de pronto, ao assumir as obras, que havia morosidade na execução dos

99

serviços, tendo tomado medidas providenciais imediatas. Apresentou ao Conselho

100

documento pertinente, que após distribuído aos Conselheiros, será anexado a esta Ata.

101

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Silvério agradeceu a todos e encerrou a reunião às

102

13:30 horas.

103
104
105
106
107

Prof. Silvério de Paiva Freitas
Reitor

108
109
110
111
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Secretário ad hoc
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